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Tekrar merhaba,
Uzun
süredir
eksikliği
hissedilen bir konuya el atmış
olmanın mutluluğunu yaşayarak
Anadolu Nümismatik Bültenimizin
ikinci sayısına başlıyoruz. Posta
ile dağıtımını yaptığımız yaklaşık
100 abonemizin dışında 100 kadar
bülteni de elden dağıttık.
Matbaada basılmış bir bültene geçmek
için en az 500 kayıtlı aboneye ulaşmak gerektiğini
hesaplamıştık. Ancak bir matbaa ile yaptığımız
görüşme neticesinde siyah/beyaz baskı için çok
uygun fiyat aldık. Yani bundan sonraki bültenler
fotokopi değil gerçek bir dergi gibi basılıp
dağıtılacak.
2007’yi deneme yılı olarak kabul ettiğimizden
ücretsiz dağıtıma devam ediyoruz. PTT kanalı ile
gönderdiğimiz zarflarda bazı sorunlarla karşılaştık,
zarflar biraz geç elinize ulaşıyor ama en hesaplı yol
da bu. Özel kargo şirketleri 2 ila 5 lira arasında bir
ücret talep ediyorlar. İsteyen abonelerimize ödemeli
olarak gönderiyoruz.
Sadece Osmanlı değil bütün Anadolu
nümismatiğini kapsayan bir bülten çıkarmamız ayrı
bir ilgi konusu oldu. Türkiye’nin pek çok yerinde
bulunan forum üyelerimizden yazı hazırlama
talepleri geldi. Bülteni hazırlarken sayfa sınırı
koymadığımızdan bu tür çalışmaları rahatlıkla
yayınlıyabileceğiz. Bültenin bir kaynak belgesi
olması amacıyla, ayrıntılı hazırlanmış ve tercihen
ilk defa bu bültende yayımlanacak yazılara öncelik
veriyoruz. Bu tabiki daha önce yayımlanmış yazıların
bültende yer almayacağı anlamına gelmiyor.
Güncellenmiş bu tür yazılarınızı da bekliyoruz. Artık
tek sorunumuz sayfaları doldurmak.
Tekrar görüşmek üzere,
Kaan Uslu
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YASAL UYARI :
Anadolu Nümismatik Bülteni (ANB) koleksiyonerleri
bilgilendirme amaçıyla üç ayda bir basılır ve isteyene
ücretsiz olarak posta ile gönderilir. Bu bültende yer alan
bütün bilgiler , bülteni hazırlayanlar tarafından herhangi
bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda
bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bültenimizde yer
alan tablo, grafik, resim, fotograf ve fiyatlar doğrulukları
tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir
getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Bu nedenle bu bültende yer alan bilgilerinin yer aldığı
tablo ve grafiklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da
bu tablolara, fiyatlara dayanılarak yapılan işlemlerden
doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi
zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun
üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve
masraflardan dolayı bülten sahipleri sorumlu tutulamaz.
BU SAYIDA KATKISI OLANLAR
Kamil Eron (info@eroncoins.com)
Gültekin Teoman
Yavuz Büyüktuncay (yavuzdm@yahoo.com)
Necdet Kabaklarlı (nkabaklarli@mynet.com)
YAYINA HAZIRLAYAN
Kaan Uslu
Nal Plastik A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanmıştır
www.nalplastik.com
ABONE OLMAK İÇİN :
Bültene abone olmak için bulten@osmanliparalari.com
adresine, posta adresinizi göndermeniz yeterlidir.
KAPAK FOTOĞRAFI
Aydınoğullarına ait İzmir dirhemi
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Sultan II. Abdülhamit’e ait yeni ele geçen bir altın para
Osmanlı madeni paralarıyla ilgilenen
koleksiyoncular, daima literatüre geçmeyen paralarla
karşılaşmanın hayalini kurarlar. Özellikle Sultan
Abdülmecit’in para reformuna kadar olan döneme
ait paralarda, yeni örnekler bulma ihtimali daha
yüksektir: Bilinmeyen darp yılları, yerleri, farklı
gramajlar hatta tipler vs.
Son altı Osmanlı padişahı dönemi paralarında
ise yeni para bulma ihtimali yok denecek kadar
azdır. Çünkü Osmanlı devleti bu dönemde darp ettiği
paraları, özellikle madeni paraları düzenli bir şekilde
kayıt altına almıştır. Yine de Darphane kayıtlarında
eksiklikler yok değildir.
Dolayısıyla
son altı Osmanlı
padişahına
ait
bulunan
yeni
paralar,
ancak
kayıtlarda
olan
ama ele geçmeyen
paralardır. Bir de bu
alanla ilgili şöyle
bir durum vardır:
Özel günlerde veya
hediye amacı ile
hazırlanan setleri tamamlamak için kısıtlı sayıda
para basılmış ve bu paralar kayıt altına alınmamıştır.
Abdülmecit’in 9, 10 ve 13. saltanat yıllarında darp
edilen 10 Kuruşlar bu konuya örnektir. Yine Sultan
Abdülaziz’in 5. saltanat yılında darp edilen 10 Kuruş,
Paris sergisinde teşhir edilmek için hazırlanmıştır. Bu
paralara ulaşmak, darphane kayıtlarına göre mevcut
olan fakat bugüne kadar ele geçmeyen paralara
nazaran daha kolaydır.
Bu yazımızda Darphane kayıtlarına göre
mevcut olan, fakat bugüne kadar ele geçmeyen
Sultan Abdülhamit’in 5. saltanat yılında darp ettirdiği
50 Kuruş’tan bahsedeceğiz. Altın 50 Kuruşumuz,
fotoğrafından da anlaşılacağı gibi tedavül etmiştir.
Çapı ve gramajı standart ölçülerdedir. (Çap: 18
milimetre. Gramaj: 3.59 gram.) Bu para, son altı
padişah dönemindeki paralarla ilgili onlarca kitaba
ve yüzlerde makaleye rağmen, bugüne kadar gün
yüzüne çıkmamıştır. Dolayısıyla ilk kez tarafımızca
nümismatik camiasına sunulmaktadır.
Koleksiyon camiasındaki herkes iyi bilir ki,
son altı padişahın gümüş ve altın paraları içinde ele
geçirilmesi en zor olan kısım Sultan Abdülhamit’in
ilk altı saltanat yılında darp ettirdiği paralardır. Yani
www.turkishbanknotes.info

Yavuz Büyüktuncay
Türk-Yunan savaşından dolayı
el-Gazi unvanı almadığı, babası
Sultan Abdülmecit’in
çiçek
motifini kullandığı dönemdir.
Sultan
Abdülhamit’in
darp ettirdiği madeni paralarının
bu kadar zor bulunmasının
birçok nedeni olabilir. Bizim
öngörümüze göre, bu zorluğun
en önemli nedeni şu: Sultan Abdülhamit 187677 yılları arasında Rusya’yla yapılan ve 93 Harbi
olarak anılan savaş sırasında, daha doğru bir
ifadeyle o ‘büyük bozgun’ esnasında tahta çıkmıştır.
O dönemde Osmanlı
ekonomisi
savaş
ve ülkede devam
eden istikrarsızlık
nedeniyle
bozuk
olduğu için, gümüş
ve altın paraların
büyük çoğunluğu
sınırlı
sayıda
basılmıştır.
[Aynı
durum
Sultan
Reşat’ın
Birinci
Dünya Savaşı yıllarında darp ettirdiği altın paraların
büyük bölümü için de geçerlidir.]
Sultan Abdülhamit’in erken dönem
paralarıyla ilgili bir diğer sıkıntı da Darphane
kayıtlarının yetersiz hatta yanlış olmasıdır. Konuya
uygun bir örnek verecek olursak; sık sayılabilecek
bir şekilde elimize geçen ve çok nadir sayılmayan
gümüş 10 Kuruş/Sene 3 kayıtlara göre sadece 5.000
adet darp edilmiştir. Buna karşılık henüz örneğine
rastlanmayan 10 Kuruş/Sene 4’ün ise 71.500 adet
darp edildiği kayıtlarda belirtilmektedir.
Tekrar altın 50 Kuruşumuza dönecek
olursak… Erken dönem 50 Kuruşlar içerisinde,
Darphane kayıtlarına göre mevcut olan fakat bugüne
kadar ele geçmeyen dört adet para vardır: Sene 2, 4,
5 ve 6 el-Gazi. 50 Kuruş sene 5, bu grup içerisinde
ele geçen tek örnektir. Paramızın önemi buradan
kaynaklanmaktadır.
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İzmir’de basılan ilk Aydınoğlu dirhemi

Kamil Eron - Gültekin Teoman2
1

Bilindiği üzere İzmir darplı ilk sikkeler, H.1106
(M.1694-1695) senesinde Sakız adasının Venediklilerden geri
alınması için düzenlenen sefer esnasında ordunun ihtiyaçlarını
karşılamak 3için Osmanlı Sultanı II. Mustafa tarafından
bastırılmıştır . Bu sikkeler, Cedid Eşrefi altını, 1 kuruş ve
1/2 kuruştur. Makalemize konu olan Olcayto Hüdabende Muhammed Han adına basılan sikke, bu tarihten tam 377 yıl önce
de İzmir adının kullanıldığını gösteren ilk sikkedir.
1-Bugüne kadar ki bilgilerimize göre, İlhanlı darphaneleri arasında İzmir yoktur.
2-Aydın Oğullarının elinde bulunduğu sürece (13171390;1402-1425/26), İzmir’de para basıldığı bilinmemektedir.
3-Osmanlı Devleti yönetimi altındaki İzmir’de,
II.Mustafa (1695-1703) zamanı dışında para basılmamıştır.
Önemli konulardan biri de para basıldığı sırada,
Olcayto Hüdabende Muhammed Han hayatta değildir.
Hüdabende’nin adını taşıyan bu sikke, H.717 (M.16 Mart1317-4 Mart 1318) tarihlidir. Hüdabende ise 27 Ramazan 716
(13 Aralık 1316) tarihinde vefat etmiştir. Sikkenin en erken
H.717 yılının başında basıldığını düşünsek bile ölümünün
üzerinden 3 ay geçmiş demektir. Ölü bir hükümdar adına
para basılması, beklenmedik bir davranış olacağından ortada
kuşkulu bir durum söz konusudur. İlk bakışta insanı kuşkuya
düşüren bu farkın sebebini;
a-İzmir ile başkent Sultaniye arasındaki binlerce kilometrelik mesafede;
b-İlhanlı Devleti’nde ağır çalışan saltanat
değişikliklerinde aramak gerekir.
Özellikle İlhanlılarda taht değişiklikleri arasında 34 ay gibi sürelerin olması son derece doğaldır. Sultanın ölümünün gizlenmesi, han adaylarına ulakların gönderilmesi,
adayların eyaletlerden merkeze gelişi, ölümün resmi ilânının
yapılması, kurultayın toplanması, bu gecikmenin sebepleri

olmalıdır. Hüdabende 13 Aralık 1316’da ölmüş,4 oğlu Ebu Said
Bahadır Han, tam dört ay sonra tahta çıkmıştır.
Sikke, İzmir’in Aydın Oğulları’nın eline geçmesi
hakkında da ip uçları vermektedir. Mübarizeddin Mehmed
Bey’in İzmir’i fethi (yukarı İzmir/Kadifekale) bugüne
ka5
dar 1310-1317 arasında
tarihlenmiştir.
Uzunçarşılı
1310,
6
7
Şerafettin Turan 1320’den önce, Donald M.8 Nicol 1317
dolayları, konuyu en iyi irdeleyen Paul Lemerle
1317 sonları
9
(?) tarihlerini vermişlerdir. Himmet Akın , Paul Lemerle’yi
soru işaretini kaldırarak benimsemiştir.
Öyle anlaşılıyor ki Aydınoğlu Mübarizeddin Mehmed Bey, 1317 yılı ilkbaharında İzmir’e girmiş ve tâbi olduğu
devletin parasını o zamanlar çok sık baş vurulan bir yöntemle
takliden bastırmıştır. Unutmamak gerekir ki Aydın Oğulları
10
kendi adlarını zikretmeksizin gigliatileri de taklit etmişlerdir
. Sonuç olarak bu sikke, H.717 (1317-1318) senesinde
Kadifekale civarındaki Müslüman İzmir’in ele geçirildiğini
kanıtlaması bakımından büyük önem taşımaktadır.
1) Tekstil Mühendisi, Sikke Koleksiyoncusu. Yayınlanan sikke İzmir Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı koleksiyoner Kamil Eron’un 1351 no’lu envanterindedir. Koleksiyon hakkında daha detaylı bilgi için, www.eroncoins.com
2) Y. Sanat Tarihçisi, İslami Meskûkât Uzmanı
3) Üstün Erek, “Sultan II. Mustafa Döneminde İzmir’de Darp Edilen Altın
ve Gümüş Sikkeler”, Türk Nümismatik Derneği Bülteni, Sevgi Gönül Hatıra
Sayısı, İstanbul 2005, s.216.
4) Sikkenin tarihsel açıdan değerlendirmesini büyük bir titizlikle yapan,
Sayın Em. Öğr. Gör. Aydoğan Demir’e teşekkür ederiz.
5) İ. Hakkı Uzunçarşılı , Anadolu Beylikleri, Ankara 1988(4.baskı), s.104
6) Şerafettin Turan, Türkiye İtalya İlişkileri, İstanbul 1990, s.144
7) Donald M. Nicol, Bizans’ın son yüzyılları, çev. Bilge Umar, İstanbul 1999,
s.154
8) Paul Lemerle , L’émirat D’Aydın Byzance et L’occident ,recherches sur
“La Gest D’Umur Pacha” , Paris 1957, s 61
9) Himmet Akın, Aydın Oğulları Tarihi , Ankara 1968, s.31
10) İbrahim ve Cevriye Artuk, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami
Sikkeler Katalogu, cilt I, s.435

Env. No: 1351, AR, Dirhem

Olcayto Hüdabende Muhammed adına, İzmir, 717

Çapı: 23 mm. Ağr: 1,20 gr.

La ilahe illallah
Muhammed resul Allah
Duribe İzmir
(etrafında) fi / sene / seb’a (divani)
aşer / seb’a mie
4

Es’sultan’ül azam
Gıyaseddünya veddin
Hüdabende Muhammed Halleda(etrafında) llahü mülkehu / fi/ sene/
www.osmanliparalari.com

Mısır Deneme Baskıları
Sultan Abdülaziz dönemi Mısır paralarının bir
kısmı Avrupa darphanelerinde basılmıştır. Büyük bölümü
Paris darphanesinde basıldığı için bu paralar “Parisi” olarak
adlandırılırlar. Parisi paralarda deneme baskılara oldukça sık
rastlanır. Bu yazımızda yurt dışı müzayedelerde yakın dönemde
satışa sunulan üç farklı deneme baskıyı ele alacağız.
Paralardan ilki daha önce nikel örnekleri ele geçmiş
olan 80 Para’nın bakır bir örneğidir. Bu 80 paraların bakır ya da
nikel olsun tedavüle sürülmediği, sadece deneme aşamasında
kaldığını biliyoruz. 32 milimetre çap ve 14 gram ağırlığa sahip
paramız Sultan Abdülaziz’in onuncu saltanat yılında darp
edilmiş. 		

Tuğra
80
P(ara)

Yavuz Büyüktuncay

Son olarak ele alacağımız
para ise yine 50 Kuruş gibi sadece
dördüncü saltanat yılında basılmış olan
4 Para’nın essai (deneme) yazan ve
yine üzerinde 1872 tarihi bulunan ve
saltanat yılı boş bırakılmış bir örneği.
Bu da yukarıda belirttiğimiz gibi Parisi
serisi bazı paraların 1865 yılından sonra
da basılmasının düşünüldüğü fakat
bunun gerçekleşmediğini doğrulaması
açısından önemli bir örnek oluşturuyor.
Sonuç olarak bu üç parayı ele aldığımızda 1872
yılında Paris darphanesinde yeni bir emisyonun basılmasının
düşünüldüğü fakat bir nedenden dolayı bunun gerçekleşmediğini

10
darebe fi
Mısr 1277

Diğer paramız ise Sultan Abdülaziz’in dördüncü
saltanat yılında basılmış olan 50 Kuruşluk altın paranın
üzerinde essai (deneme) yazan bir örneği. Bu parada ilginç
olan nokta, bilindiği gibi bu paralar dördüncü saltanat yılında
yani 1864-65’de basılmış olmasına karşın üzerinde 1872
tarihinin bulunması. Bu da paranın ilk basımından sonraki
tarihlerde de basımının düşünüldüğünü fakat bir nedenden
dolayı gerçekleşmediğini gösteriyor.
Tuğra
4
P(ara)

darebe fi
Mısr
1277

görüyoruz. Süveyş Kanalı krizi nedeniyle oluşan mali krizin bu
emisyonun basılmasına engel teşgil etme ihtimali yüksektir.

Tuğra
50
(kuru)Ş

www.turkishbanknotes.info

4
darebe fi
Mısr / 1277
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Necdet Kabaklarlı

Çelebi Mehmet’in Bakır Paraları

804H/1402 tarihinde
Ankara
savaşının
kaybedilmesiyle
birlikte
Anadolu ve Trakya’daki Osmanlı
egemenliği tehlikeye girmiştir. Bu
harbin sonunda, Timur himayesinde
Anadolu beylikleri tekrar kurulmuştur.
Harbin bitimiyle birlikte, Süleyman
Çelebi’nin süratle Trakya’ya geçerek,
Bizans İmparatoru ve Sırbistan, Eflak ve
Arnavut beyleriyle yaptığı antlaşmalar
sonrası Osmanlının Trakyadaki birçok önemli bölgeleri
elden çıkmıştır. Geriye kalan Osmanlı toprakları Timur’un
egemenliğini kabul eden I. Bayezıd’ın oğulları arasında
bölüştürüldü. Timur Han’ın ölümü üzerine Osmanlı ülkesinin
bütününü denetimlerine almak isteyen kardeşler arasında
amansız bir iç savaş başladı. Ara dönemi adını verdiğimiz
bu süreç 816H/1413 yılında Çelebi Mehmet’in üstünlüğü ile
neticelenmiştir. Çelebi Mehmet dönemine ait bakır paraları
“ Mangır” adlı kitabımda yayınlamıştım1. Bu bakır paralar
miktar ve çeşit olarak çok azdır.
Sayın Ali Sakar ve Sayın İskender Targaç 2002
yılında TND bülteninde yayınlanan makalelerinde, Aydınoğlu
Cüneyd Bey’in Çelebi Mehmed’e tabi olarak Beled’de
darbeddirdikleri müşterek bakır paralarını yayınlandılar2-3.
Ayrıca Sayın Celil Ender yayınladığı kitabında; 818H/1415
tarihli müşterek Osmanlı Menteşe gümüş ve bakır paralarına
yer vermiştir.4 Beled’de darbettirildiği belirtilen bu bakır
paralardaki darb yerinin okunuşunun yanlış olduğunu şimdilik
belirtmekle yetiniyorum. Çelebi Mehmet devrine ait bu bakır
paralara açıklık getirmek üzere sürdürdüğüm araştırmalarımın
sonucunu ayrıca yayınlıyacağım.
Bu makalemle, ben de Çelebi Mehmet’e ait nadir
bakır
paralar üçü aşağıda sunulmuştur. (F1/Ç1), (F2/Ç2),
F1
(F3).

F2

F3

Ç2

CÖ.TİEM 0903 (2,15gr 12mm)

BE-100 (2,60gr 15mm)

[ortada] Mehmed
[etrafta] duribe / Bur/sa

Hüllide mülkehu

Ön yüzünde “ Mehmed” , arka yüzünde”Duribe
Ayasluğ” yazılı 9 adet çok nadir mangırlar da Çelebi Mehmet’e
aittir (F 4-12).

F4

Ç1
NK-1061 (1,20gr 12mm)

F5

Mehmed bin Bayezid

6

Hüllide mülkehu

NK-1177 (2,97gr 13-14mm)

NK-1317 (2,70gr 12-13mm)

www.osmanliparalari.com

Çelebi Mehmet’in Bakır Paraları
F6

F11

TÜB-C3-1F6 (2,99gr 19-204mm)

F12

F7

F8

F9

F10

Necdet Kabaklarlı

NK-1295 (2,75gr 18mm)

NK-1293 (2,74gr 16mm)

TM-9J-236 (1,39gr 14-15mm)

NK-988 (0,77gr 12,5mm)

NK-999 (1,34gr 15-17mm)

Çelebi Mehmet 814H(1411-12) tarihinde Cüneyt
Bey’i kendisine biat etmeğe ve sikke bastırmağa mecbur
etti. Burada rahat durmayan Cüneyt beyi 816H/1413 yılında
ordusu ile mağlup etti ve Cüneyt bey’i affederek Niğbolu
sancakbeyliğine atadı. Bu tarihden sonra Çelebi Mehmet
döneminde Osmanlılar Ayasluğ’un tek ve mutlak hakimidir.
Gerek 818H/1416 yılında Börklüceli Mustafa’nın Ayasluğ’ta
başlattığı isyan , gerekse II. Murat’ın ilk saltanat yılında Cüneyt
beyin bu bölgeye dönmesiyle başlattığı kargaşalar sırasında
bile Ayasluğ Osmanlıların hakimiyetindedir.5
“Tac-üt-tevarih” de Aydın ilinin bir hayli yeri Osmanlı
idaresinde bulunduğu kaydedildiğine göre “ Ayasluğ’un
Sultan I. Mehmet’ten itibaren Osmanlı idaresinde bulunduğu
zannolunmuştur” denilmektedir.6 Aşıkpaşazade tarihi de bu
bilgileri doğrulamaktadır.7 Ayrıca bu mangırların ağırlıkları
Osmanlı mangır ağırlık birimleriyle uyumludur. Bu paralardaki
Ayasluğ ismi Çelebi Mehmet’in gümüş paralarında da
kullanılmıştır.
Ön yüzünde “ Mehmed bin Bayazıd” diye
yorumlayabileceğimiz bir motif, arka yüzünde “Duribe Bursa”
816H yazılı bir mangırın resmi ilişiktedir (F-13 / Ç-13). Yine
ön yüzünde foto13 teki motif bulunan , arka yüzünde” Duribe
Bursa 816H(üstte ters)” yazılı bir bakır para da zannedilenin
aksine Çelebi Mehmet’e aittir (F-14 / Ç-14)

F13

NK-788 (1,33gr 15mm)
TM (1,15gr 14-15mm)
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Necdet Kabaklarlı

Çelebi Mehmet’in Bakır Paraları

Ç13

F16

NK-1349 (1,36gr 13mm)

F14

Ayrıca arşivimde bulunan 20’den fazla nakışlı
Osmanlı mangırından 6 örnek de aşağıda verilmiştir (Foto1722).

F17

Ç14

NK-1345 (1,59gr 15-18mm)

F18

F-14’te ve Ç-14’deki bakır paranın benzerleri Sayın
Kamil Erol’un Menteşeoğlu Anonim Paraları
bölümünde ve yine F-15 ve Ç-15’deki paranın benzerleri
yine Sayın Kamil Erol’un Menteşeoğlu İlyas Bey bölümünde
(www.eroncoins.com) yayınlanmıştır. Bu bakır paralar benim
yayınladığım paralardan daha net ve kondüsyonları daha iyi
olup yazılar “Duriba Menteşa” olarak yorumlanmıştır.
Foto 13-14 e benzeyen diğer 2 nakışlı paranın Çelebi
Mehmet’e ait olduğunu düşünmekteyim (Foto15-16).

F15

F19

F20

TM (2,20gr 19mm)

ÜE (1,72gr 20-23mm)

NK-UAM (1,46gr --mm)

AS-104 (1,73gr 18-19mm)
TÜB-303 (--gr 15mm)
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Çelebi Mehmet’in Bakır Paraları
F21

Necdet Kabaklarlı

“Tire’de darpedilen kartal figürlü Osmanlı mangırları
“ adlı makalemde yayınlamış olduğum 11 no lu mangırın
da tarafımdan çiziminin yanlış yapıldığını yeni farketmiş
bulunmaktayım.8 Şöyle ki; bu nadir paranın ön yüzünde
sadece “Mehmed Beyaz(ıd)” yazılı olup bu mangır da Çelebi
Mehmet’e aittir (F-25 / Ç-25).

F25

F22

ÜE-1815 (1,61gr 18-20mm)

Ç25

Yİ-8 (1,32gr 18-20mm)

NK-820 (1,63gr 15-18mm)

Ön yüzünde “Mehmed” , arka yüzünde muhtemelen
ve çekinceyle “Mehmed” yazılı bir bakır para da Çelebi
Mehmet’e aittir (F-23 / Ç-23).
Yukarıda yayınlamış olduğum nakışlı paraların ışığı altında
sayın İskender Targıç’ın makalesinde belirtilen ve çizimi
verilen bakır paranın da Ayasluğ darplı Osmanlı mangırı
olduğu ortaya çıkmaktadır3(Ç-24).

F23

Ç23

NK-0022 (0,80gr 10-13mm)

Ç24

Bu paraları yayınlamaktaki amacım,karanlıkta kalmış
bir döneme ve Çelebi Mehmet’e ait yeni bakır paraların ortaya
çıkmasını teşvik etmektir.

KAYNAKÇA
1- Necdet, Kabaklarlı, Mangır, Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İst. 1998
2- Ali Sakar, Aydınoğlu Cüneyt bey tarafından Çelebi Mehmed adına Beled’de
basılan bakır para TND 37/38 İst. 2002
3- İskender Targaç, Nadir Birkaç Sikke TND. 37/38 İst. 2002
4- Celil Ender, Karesi, Aydın, Saruhan ve Menteşe beylik paraları, Ender Yay.
2 İst. 2000
5- Bilge Umar, Börklüce, İnkilap Kitapevi 2003
6- İsmail H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi Cilt I , TTK, Ank. 1972
7- Prof. Hakkı Önkal, Tire Türbeleri, Kültür Bak. tanıtım eserleri 41, Ank.
1991
8- Necdet Kabakları, Tire’de Darbedilen Kartal Figürlü Osmanlı Paraları,
TND, Sevgi Gönül, H.S, TND 2005
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İzmirlier K,

www.turkishbanknotes.info

9

Ayasluk ve Tire’de Darbedilen Yılan Figürlü Mangırlar

Necdet Kabaklarlı

ONS, Mayıs 2007 Jena Toplantısında Sunulan Bildiri
Ayasluk (Efes) ve Tire şehirleri İzmir vilayetinde
bulunmaktadır. Osmanlı imparatorluğunda ilk yılan figürlü para
II. Mehmed’in ilk zamanlarında Ayasluk’da darbedilmiştir.
Ayaslukta darbedilen bu yılan motifli mangırlar 2 tipdir. Birinci
tip paraların ön yüzünde “Hullide Mülkehu - Mehmed ibn Murad Han” , arka yüzünde “852H./1448 - Duribe - Ayasluk”
yazılı ibareler vardır. Bu paraların farklı çeşitleri aşağıda
verilmiştir. (şekil 1-9) İkinci tip paranın ön ve arka yüzlerinde
aynı yılan figürü mevcuttur. (şekil 10)

1

2

TYP I-1

TYP I-2

2NK-174 (1,26gr 11mm)

4

TYP I-4

2NK-232 (1,37gr 12-13mm)

5

TYP I-5

HWDS-26 (1,04gr 13mm)

10

BE-49 (0,70gr 12-13mm)

8

TYP I-8

NK-UAM (1,38gr 11-15mm)

9

TYP I-9

NK-405 (1,15gr 12-13mm)

10

TYP II

ÇÖ-TİEM-971 (1,99gr 17mm)

11

TYP I-1

TM (2,75gr 14-16mm)

12

TYP I-2

NK-86 (2,76gr 16mm)

OS-12 (1,51gr 8mm)

TYP I-3

TYP I-6

TYP I-7

NK-UAM (1,19gr 14mm)

3

6

7

2NK-173 (1,86gr 13-15mm)

II. Mehmed’in ilk zamanlarında Ayasluk darphanesi
güvenlik nedeni ile kapatılmış ve bakır para darbı Tire’ye
kaydırılmıştır. Bu devirde Anadolu’nun tüm bakır para ihtiyacı
Tire’den karşılanmıştır.
II. Mehmed zamanında Tire’de tarihsiz olarak
darbedilen yılan figürlü mangırların şekil ve tip olarak yılan
figürlü Ayasluk mangırları ile bir benzerlikleri yoktur.
Tire’de darbedilen birinci grup yılan figürlü tarihsiz
mangırların 4 değişik tipi tespit edilmiştir. Bu mangırlar aşağıda
gösterilmiştir. ( Şekil 11-16 ) II. Mehmet zamanında Tire’de
darbedilen tüm mangırların önyüzünde “Hullide Mülkehu Duribe Tire” lakabı kullanılmıştır.
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13

TYP I-3

TM-84-82/22 (3,20gr 15-17mm)

19

TYP III

NK-UAM 400 (2,72gr 17-19mm)

14

TYP II

AS-74 (3,14gr 13-17mm)

20

TYP IV

2NK-233 (2,93gr 16-17mm)

15

TYP III

NK-476 (2,62gr 16mm)

21

TYP V

NK-90 (3,11gr 13-15mm)

16

TYP IV

NK-483 (3,09gr 13-15mm)

22

TYP V-2

HK-1 (3,00gr 19-20mm)

23

TYP VI

NK-UAM-399 (3,09gr 18-20mm)

Tire’de darbedilen ve Ejderhaya benzeyen ikinci
grup mangırlar gerçekten ilginçtir. Bu mangırlardaki figürler
bir ejderha gibi korkunç ve ürkütücü değildir. Bilakis; komik,
gülümseyen, sitilize edilmiş görüntüleri vardır. 9 değişik tipini
tespit edebildiğim bu ilginç ejder figürlü mangırların neye
benzediğini tespit etmekte zordur. Su yılanına benzeyen bu
ejder figürlü yılanlar aşağıda gösterilmiştir. ( Şekil 17-30 )

17

TYP I

NK-530 (2,31gr 18-20mm)

24

TYP VII-1

2 AS-5 (2,85gr 15-17mm)

18

TYP II

ÇÖ-TİEM-402 (--gr 14-15mm)

25

TYP VII-2

HK-2 (1,47gr 14-17mm)

www.turkishbanknotes.info

11

Ayasluk ve Tire’de Darbedilen Yılan Figürlü Mangırlar

Necdet Kabaklarlı

26

TYP VII-3

UE-018 (0,84gr 12mm)

32

TYP I-1

ÇÖ-TİEM-395 (3,30gr 14-16mm)

27

TYP VII-4

NK-UAM-403 (1,50gr 15mm)

33

TYP I-2

HK-5 (1,76gr 12-14mm)

28

TYP VIII-1

HO-24 (2,47gr 15-16mm)

33

TYP I-3

2NK-100 (2,28gr 12-14mm)

29

TYP VIII-2

NK-807 (0,81gr 12mm)

34

TYP II

NK-UAM-389 (2,90gr 13-16mm)

30

TYP IX

NK-93 (1,37gr 13mm)

35

TYP III

NK-523 (1,30gr 11-13mm)

36

TYP IV

TÜB-99-2-1 (1,42gr 14-18mm)

37

TYP V-1

AS-86 (2,85gr 13-16mm)

Gerek II. Mehmed gerekse II. Beyazıd devrinde
Osmanlının Anadoluda genişlemesine paralel olarak Tire
darbhanesi yetersiz kalmıştır. Mangır ihtiyacını gidermek
için Bursa, Engüriye, Kastamonu, Konya ve Amasya
darbhanelerinde bakır para darbına başlanmıştır. Bu zaman
dilimi içinde Osmanlının hiç bir darbhanesinde yılan figürlü
mangıra şimdiye kadar rastlanılmamıştır.
II. Bayazıd devrinde Tire’de yılan figürlü mangırların tarihsiz
olarak darbedildiğini görmekteyiz. Yılan figürlü bu mangırlar;
kısmen Ayasluk darplı mangırlara, kısmen II. Mehmed
zamanında Tire’de darbedilen yılan figürlü mangırlara
benzemektedirler. 6 Değişik tipini tespit edebildiğim bu paralar
ilişiktedir. ( Şekil 31-41 ) Bu paraların ön yüzünde “ ‘Azza
Nasruhu Duribe Tire” ibaresi yazılıdır.
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Yılan motifi yüzük ve bileziklerde Hristiyanlık
öncesinde kullanılmıştır.1(Fig.2-3)

38

TYP V-2

2NK-115 (3,47gr 14-17mm)

Fig1

39

TYP V-3

EY-59 (2,98gr 13-16mm)

40

TYP V-4

TM-108/15 (1,05gr 18mm)

41

TYP VI

ÇÖ-TİEM-391 (1,42gr 18-19mm)

Ayasluk eski ismi ile Efes çok eski bir tarihe sahiptir.
Bu şehrin tarihi M.Ö. 1400 yılına kadar gider. Burası M.Ö. 8.
yy.’da bir şehir devleti olarak Panionion’yanın bir üyesidir.
Sonradan Kimmerlerin, Lidyalıların, Perslerin, Bergamanın
egemenliğine girmiş ve M.Ö. 129 yılında Roma’nın Asya
eyaletinin idare merkezi olmuştur. Dünyanın 7 büyük
harikasından olan Artemis mabedi buradaydı ve burası
çok önemli bir ihraç limanıydı. Kaystros nehrinin getirdiği
Alivyonlarla dolan deniz zamanla 5 km ileriye kaymıştır.
M.S. 44 yılında St. Jean Hz. İsa’nın annesi Bakire Meryem’le,
M.S. 50 yılında da St. Paul Efes’e gelmişlerdir. Böylece
burası Hıristiyanlığın Kudüs ve Antakya’dan sonra önemli bir
merkezi olmuştur. Hıristiyanlığın gelişmesi ile birlikte burası
Hagios Theologos olarak adlandırılmıştır. Türkler’de buraya
gelince Ayasluk adını koymuşlardır.
Tire ise Aydınoğlu beyliğinin idari merkezi ve
Osmanlının o devirde Bursa kadar önemli bir ticaret ve kültür
şehridir. Tire Ayasluk’tan 35-40 km uzaklıkta olup gerek iklim
gerek yaşam tarzı olarak Ayasluk’la aynı karaktere sahiptir. Bu
yörede yaşayan insanlar aynı kültürü paylaşmaktadır.
M.Ö. 2. asır’da Bergama’ya bağlı şehirlerde yılan
figürlü paralar darbedilmiştir. Örneğini vermiş olduğum Aydın
darblı paranın aynısı darb yerleri farklı olarak Bergama ve
şehir devletleri paralarında görülmektedir. (Fig.1)
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Yılan figürlü Bergama parası
(HK. Aydın 12,75gr 27mm)

Son yıllarda Ayasluk’ta
eski Roma evlerinde yapılan
kazılarda bronzdan ve pişmiş
topraktan yapılmış yılan
heykelleri
bol
miktarda
bulunmuştur.(Fig.4-5)
Bu
kazılarda
ayrıca
ziynet
Altın yüzük, M.Ö.300
eşyalarında süs olarak yılan
Fig2
Metropolition Museum
figürü kullanılmıştır. Roma
devrinden kalan bir bronz
heykelde’de yılan figürü
görürüz. 2 (Fig.6)
Bu yöreler için yılan halkın
vazgeçilmez bir parçasıdır.
Çünkü yılan bu halk için
bir tılsımdı. Ege bölgesinde
18
çeşit
zehirli
yılan
M.Ö.200
Fig3 Altın Bilezik,
Efes Müzesi
bulunmaktadır. Bu yılanların
hiç biri ani öldürücü özelliğe
sahip değildir. Bergama ve Ege
bölgesinde Asklepios denilen
hasta tedavi merkezlerinde
yılan zehiri, yılan yağı
ve yılan kemiği hastalık
tedavisinde kullanılıyordu.
Bu doğada yılanla birlikte
Bronz yılan heykeli
Fig4
Efes Müzesi
içiçe yaşayan insanların
doğal olarak buldukları bir
tedavi yöntemiydi. Bu yörede
bulunan akrep ve sülük’de
hastalıkların
tedavisinde
kullanılıyordu. Bu gün bile
yöreden bu hayvanlar ihraç
edilmektedir. Tıbbın bir çubuk
etrafına çift sarmallı yılan
Bronz yılan başı
Fig5
Efes Müzesi
figürlü amblemi bugün dahi
kullanılmaktadır. Günümüzde
yılan zehiri kullanan, dünyaca meşhur ilaç laboratuarlarında
kalp ve yüksek tansiyon hastaları için ilaç üretilmektedir.3
Dünyanın
heryerinde yaşayan yılanın evrensel
bir sembol olması bir tesadüf değildir. Yılanlar her iklimde
yaşayan ve doğanın ekolojik dengesini sağlayan önemli
hayvanlardan biridir. Eski Çin, Sümer, Asur, Mısır, Yunan ve
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Roma mitolojileri yılan hikayeleri
ile doludur. Sümer mabetlerinin
vazgeçilmez
bekçisi,
Mısır
mabedlerinin ana sembolüdür.
İlk çağ insanları, zor doğa
şartlarında yaşıyorlar ve her zaman
büyük mucizelerin olmasını
bekliyorlardı.
Mitolojilerde,
insanoğlu doğaüstü güçleri hayal
gücünü zorlayarak yaratıyorlardı.
Bronz
Roma
tılsımı
Bu doğaüstü güçler genellikle
Fig6
Kaynakça 2
yılan, ejder, cin ve amorf iri
devler
şeklinde
oluyordu.
Genellikle bu doğaüstü güçlerle savaşan tanrısal ve insani
kahramanlarda yaratılıyordu. Yunan mitolojisinde Herkül,
Hıristiyanlıkta St. George, İslam’da Halife Ali, İran’da Rüstem
böyle doğa üstü güçlerle mücadele eden kahramanlardı.
Yılan kültü (tapımı) ilk çağlarda çok yaygındı. Deri
değiştirmesinden dolayı gençliği ve ölümsüzlüğü temsil eder.
Özellikle Sümerlerdeki Gılgamış destanında yılanın özel bir
yeri vardır. Yılan Gılgamışın elinden kaptığı gençlik ve yaşam
veren otu yiyerek gömleğini değiştirme özelliğini kazanır.
Yılan zehiri ve zehirin verdiği şifa dolayısıyla insanların iki
yüzlülüğünü sembolize eder. Ayrıca yılan hertürlü tılsım ve
büyüde araç olarak
kullanılır.
Hıristiyanlıkta özellikle İncil’de Marcos 16’da iman
eden insanların belirgin özelliği “ Yılanı elleriyle tutmaları, yılan
zehiri içseler bile zarar görmeyecekleri” olarak belirtilmiştir.4
Nitekim Roma’ya çağrılan St. Jean orada Romalılar tarafından
yılan zehiri ile öldürülmek istenmiştir. Fakat zehrin St. Jean’nın
ağzından Yılan olarak çıktığına inanılır. Bugün bile Amerika’da
bazı kiliselerde yılanı elle tutma ritüeli yapılmaktadır.
Türkler 11 ve 12. Asır’dan itibaren yoğun olarak bu
bölgeye gelmeye başlamış ve 14. Asırın başlarında bu bölgede
Aydınoğlu beyliğini kurmuşlardır. Bu asrın sonunda bölge
Osmanlıların eline geçmiştir.
Türklerin
yaşadıkları
bu
bölgenin
kültüründen
etkilenmeleri elbette doğaldır.
Ancak orta asyadan gelerek
buralara yerleşen bu insanlar
yılan kültürünün yabancısı
değillerdi Sibir’yadaki Türk
mezarlarında,
Göktürklerin
8.asır
Fig7 Türk mezartaşı,
Orhon
yazıtlarında
yılan
Sibirya
motifleri ile karşılaşırız. (Fig.7)
Burada Çin kültürünün belirgin bir etkisi vardır. Türkler
Anadolu’ya göçerken İran kültüründende etkilenmişlerdir.
Türkler müslümanlığı kabul ettikleri tarihten itibaren
islam inancıylada tanışmışlardır. Müslümanların kutsal kitabı
Kuran’da; Araf suresinde -107’de “Böylelikle Musa asasını
fırlatınca, anında apaçık bir ejderha oluverdi” denilmektedir.5
Hz. Muhammed’in hayatını anlatan “Sireti Nebi” adlı resimli
tasvir kitabında Hz. Muhammed’in yılanla bir konuşması
tasvir edilir.6 (Fig.8) Ayrıca Müslüman inancında mahşerde
Hz. Muhammed’in müslümanları kutsal bir bayrak altında
toplayacağına inanılır. Bayrağı şerif denilen bu kutsal bayrağın
üzerinde 3 başlı yılan tasviri vardır.7(Fig.9)
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Asayı Şerifteki bu yılanlarla,
Ayasluk’ta darbedilen yılan
figürlü paraların benzerliğide
ilginçtir. Artuk oğullarına ait
bir bakır parada yılan motifi
ile karşılaşırız.8 (Fig.10) Artuk
oğlullarına ait diğer bir eserde
çift yılan figürü kullanılmıştır.9
(Fig.11)
Konya
kalesinde
bulunan bir yılan figürü’de
ilginçdir.9 (Fig.12) Selçuklu ve
Osmanlı sanat eserlerinde bol
miktarda yılan ve ejder motifleri
ile karşılaşırız.

Fig8

Hz.Muhammed’in
yılan ile konuşması

Fig9

Asa’yı Şerif

Fig10

Yılanlı bakır Artuk
parası

Fig11

Artuklu gök ejderi

Sireti Nebi

Netice olarak doğuda ve
batıda karşılaştığımız figürlerin
bir birine olan benzerliğinden
hareketle
yılan
figürünün
evrenselliğini kabullenmemiz
gerekir.
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Tel: (212) 251 96 62 Fax: (212) 251 46 11

www.tekinnumismatik.com

Sinan
Tasçı
Özellikle Osmanlı
dönemi madeni ve
kağıt paraları, nişan
ve madalyalarının
ekspertiz, alım
ve satımıyla
hizmetinizdeyiz.
Yarım Taşhan sk.
No:10 Kapalıçarşı
Eminönü İstanbul
(212) 511 95 93
(538) 336 38 07
sinann38@hotmail.com

Eski evrak, tahvil, hisse
senedi ve Cumhuriyet
dönemi koleksiyon
eserleri ile ilgili olarak
da mutlaka bize danışın.

www.turkishbanknotes.info
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Osmanlı İmparatorluğu
Madeni Paraları
AH 1255-1336
Abdülmecid
Abdülaziz
V.Murad
II.Abdülhamid
V.Mehmed Reşad
VI.Mehmed Vahdeddin

• Şimdiye kadar yapılmış en ayrıntılı katalog
• Hicri 1255 - 1336 arasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilde
darp edilmiş, altın, gümüş ve bakır, toplam 1763 paranın tamamı,
243 adet fotoğraf ile bu kitapda.
• Her bir paranın ağırlık, çap, fiyat ve nadirlik özellikleri
• Tamamı renkli, 150gram kuşe kağıda basılmış 168 sayfa
(148x210mm)
• Yıllarca dayanacak dikişli cilt ve sert kapak
• kitap1@osmanliparalari.com adresinden sipariş verebilirsiniz

16

www.osmanliparalari.com

